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 2931، پاييز سوّمی  شماره، چهارمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ی مجلّه  

 

 

 کنندگان گیاهان دارويی کرمانشاه ای و سطح دانش عرضه های حرفه بررسی میدانی ويژگی
 

 مجید قربانی جاويد ،*ب ، نسرين افتخاری نسوالف زهرا رنجبر
 ه امید جعفری ،د ، معصومه خان احمدیج

 

 دانشگاه شیراز -دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی الف
 دانشگاه رازی کرمانشاه -دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی ب

 دانشگاه تهران -استادیار گروه علوم زراعی و اصال  نباتات، پردیس ابوریحان ج
 جهاد دانشگاهی کرمانشاه مربی پژوهشی، معاونت پژوهشی د

 دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی و معطر، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه ه
 

 

 چكيده
در ایان میاان، اساتان کرمانشااه از     . طب سنتی از گاشته ب شی از فرهنگ و جزئی از سیستم بهداشتی مردم بوده است :سابقه و هدف

های متعدد و بازار سنتی که محال عرضاه گیاهاان    گیاهان دارویی در حد مطلوبی قرار داشته و وجود عطاریای لحاظ انا و تنوع گونه

لاا بمنظور تعیین عرضه گیاهاان دارویای و   . جات هستند حاکی از توجه و عالقه مردم این دیار به گیاهان دارویی استدارویی و ادویه

 .نشاه انجام گرفتخصوصیات عرضه کنندگان، این تحقیق در شهر کرما

گیاهاان دارویای و میازان داناش      کنناده ای واحدهای عرضههای حرفهتحقیق حاضر با روش توصیفی انجام گرفت و ویژگی :هاروش

هماه توزیاع   را  پاژوهش جامعه آمااری ایان   . های شهر کرمانشاه صورت گرفتبر روی عطاری 91کنندگان این گیاهان در سال عرضه

. واحد توزیاع کنناده در ایان مطالعاه شارکت داده شادند       24اند که تعداد دادهتشکیل ویی در سطح شهر کرمانشاه کنندگان گیاهان دار

ابتدا روائی پرسشنامه، توساط  . های اسنادی و میدانی نسبت به طراحی پرسشنامه اقدام شدها با استفاده از روشآوری دادهبمنظور جمع

نفر از عطاران، خارج از محدوده تحقیاق، بارای بررسای     11ت و یک مطالعه راهنما با انت اب کارشناسان مربوطه مورد تأیید قرار گرف

ابازار   پایا باودن که حاکی از  به دست آمد( α= 87/1)میزان آلفای کرونباخ پس از اعمال تغییرات  زم، . پایایی ابزار سنجش انجام شد

 . است تحقیق

% 9/45از سطح دانش متوسطی در زمینه گیاهان دارویی برخوردارند و  های مورد بررسیمونهاز ن% 2/79این تحقیق نشان دادکه :ها يافته

های آموزشی ها و کالسمیزان شرکت اکثریت عرضه کنندگان گیاهان دارویی در دوره. تحصیالت دانشگاهی برخوردارندایشان نیز ازاز

ها گل گاوزبان، دارچین، زردچوبه، زنجبیل، نعناع، کاسانی  عطاری ترین گیاهان موجود درپرفروش. بوده است%( 88)نیز در حد متوسط

 .کنندها مراجعه میهای گوارشی، اعصاب و روان و سرماخوردگی به عطاریبیشتر خریداران برای درمان بیماری. و بابونه بودند

رسد که در شهرکرمانشاه، رشته تولید گیاهان دارویی و معطر در حاد کارشناسای وجاود داشاته و      به نظر می  :ها گیری و توصیهنتیجه

هاا و  شاود تاا مجاوز عطااری    هایی در خصوص گیاهان دارویی در حال اجارا دارد، پیشانهاد مای   جهاد دانشگاهی کرمانشاه نیز فعالیت

های آموزشی بارای ساایر عرضاه    رشته داده شود و توسط نهادهای ذیربط، دورههای عرضه گیاهان دارویی به مت صصان این فروشگاه

 ..ها نظارت و بازرسی صورت گیردهمچنین از طریق دانشگاه علوم پزشکی بر فعالیت عطاری. کنندگان نیز برگزار شود

 .ایی حرفهدانش عرضه کنندگان گیاهان دارویی، طب سنتی، کرمانشاه، گیاهان دارویی، ویژگ :ها کلید واژه
 

 

هاای  درمان بیماری نقش گیاهان در تغایه، پیشگیری و :مقدمه

 ساازمان (. 1)بشر در طاول تااریخ بار کسای پوشایده نیسات       

 در ماردم  از درصاد  81 کاه  کارده اسات   اعالم جهانی بهداشت

 و بهداشاتی  اولیاه  سطح در گیاهی طب نحوی از به دنیا سراسر

 29تير : افتیدر خیتار

 29آذر : تاریخ پذیرش
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به طوری که امروزه به علت توجاه   ،(2) کنندمی استفاده درمانی

و مشاتقات حاصال از آنهاا،    و عالقه مردم نسابت باه گیاهاان    

 (.3) تجارتی پر رونق از گیاهان دارویی ایجاد شده است

 ساوم، تاوان   جهان کشورهای م صوصاً در فقیر هایانسان

 رواز ایان  نداشته را پزشکی نوین علم از برای استفاده  زم مالی

 بار  عالوه(. 4)هستند  وابسته کامالً درمانی و گیاه سنتی طب به

 اروپاا  خصوص به و کشورهای اربی در سوم جهان کشورهای

 باودن  دسترس در وجود سنتی با طب برای تقاضا و گرایش نیز

محققاان حیطاه   (. 5)اسات   افزایش حال نوین، در پزشکی علم

های بلناد مادت دریافتناد کاه     پزشکی و اقتصاد پس از بررسی

علل حفظ سالمت با هزینه کم و ارزان تنها باه ژنتیاک، ناژاد و    

گیارد  هایی را نیز در بر مای شود بلکه روشمحدود نمیفرهنگ 

که مردم مشرق زمین از طبیاان گاشاته، فارا گرفتاه و ازآن باه      

مطالعات در سطح . کنندعنوان طب مکمل و یا جایگزین یاد می

دهد علت اصلی اینکاه ماردم بادون توجاه باه      جهان نشان می

اکان به های پزشکان امروزی و عدم تأیید رسمی آنها کمتوصیه

داناش   (.6)آورناد  دلیل اثر ب شی آن به طب مکمال روی مای  

عمومی استفاده از گیاهان دارویی توساط انساان، طای هازاران     

(. 7)سال قبل از راه تجربه و آزمون خطا به دست آماده اسات   

هر چند که دانش استفاده از گیاهان از خود گیاهاان ساریعتر از   

ات علمای در رابطاه باا    اگرچاه اماروز اطالعا   (. 8)رود بین می

گیاهان دارویی در حال توسعه است؛ اما این اطالعاات دربااره   

هاست، از اینارو حفارات و گاردآوری    تعداد محدودی از گونه

بومی،  شناسی گیاه هایبررسی (.9)این اطالعات با ارزش است 

 سنتی طب فنون و هاشرو کردن مستند در را مهمی نقش بسیار

 کشاف  باه  منجار  تواناد مای  مطالعاات  ایان  که داشته هر کشور

 (.11)شود  داروهای جدید

در زمینه گیاهان دارویی ایرانیان باساتان معتقدناد کاه هماه     

از . اناد هاا آفریاده شاده   گیاهان برای تندرستی و درمان بیماری

هاا را در طاب سانتی    ترین تاری چهآنجا که ایران یکی از انی

دارویی و داروهاای گیااهی    ، امروزه استفاده از گیاهان(6)دارد 

در ایران در میان پزشکان، موافقان و م الفان زیاادی دارد ولای   

از جنبه رسمی و دولتی ایران جزو کشورهایی است که استفاده 

ها پایرفته است به نحوی از گیاهان دارویی را در درمان بیماری

که داروهای گیاهی زیادی با مجوز وزارت بهداشات و درماان   

گزارشاات نشاان   (. 11)شاوند  شکی امروز تولید میآموزش پز

قلام داروی گیااهی در    125داده است در حاال حاضار حتای    

شارکت   187اناد و  ای قارار گرفتاه  کشور تحت پوشاش بیماه  

هاای  خصوصی دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی و فارآورده 

ماا،   باا ایان وجاود در کشاور    (. 12)طبیعی آنها فعالیت دارناد  

 کنناده خادمات   ارائاه  اصلی هایگروه از یکی عنوان به عطاران

 رابطه رسمی به شکل اند و شده شناخته مردم بین در سنتی طب

 و ندارناد  آموزش پزشاکی  و بهداشت، درمان وزارت با خاصی

 وزارت بازرگاانی  نظاارت  تحت صنفی گروه یک عنوان به تنها

 عطاری، داشاتن شارایط   به اشتغال برای حاضر حال در. هستند

دیگار   تجااری  واحد یا مغازه هر تأسیس در آنچه جز به خاصی

هاایی  البته اخیراً مصاوب (. 13)نیست  است، ضروری نیاز مورد

تدوین شده کاه در آنهاا درخواسات شاده کاه طاب سانتی از        

ها بیرون بیاید و مت صصان دانشاگاهی نیاز در   انحصار عطاری

اولاین  در همین راستا توسط مت صصاان  . این امر دخالت کنند

داروخانه گیاهی رسمی در مرکز تحقیقات علوم گیاهی دانشگاه 

اماا همچناان باه دلیال     (. 6)تهران مجوز تأسیس گرفتاه اسات   

هاا در زمیناه تجاویز گیاهاان دارویای و      فعالیت وسیع عطااری 

فروش ترکیبات دسات سااز بااوجود ممنوعیات قاانونی آن و      

وجااود تقاضااا از سااوی مااردم چالشاای جاادی پاایش روی     

در یاک مطالعاه بار    (. 14)ستگااران این حیطه وجاود دارد  سیا

روی میزان آگاهی و عملکارد ماردم شاهر یاساوج نسابت باه       

 باا  ماردم  آگاهی سطح گیاهان دارویی مش ب شد که افزایش

 داروهاای  زمیناه  در پزشاکان  دارویی، آماوزش  گیاهان خواص

 نهایات  در و گیااهی  داروهاای  ای ازبیماه  هایگیاهی، حمایت

 شایمیایی  داروهای با مقایسه در گیاهی داروهای آسان دسترسی

نتایج یاک  (. 15)شود می داروهای گیاهی مصرف افزایش باعث

های شهر تهران نشان داد که اساتفاده از  تحقیق بر روی عطاری

گیاهان دارویای و داروهاای گیااهی تاابعی از الگاوی عماومی       

در شارایط  های سالمت در جمعیت اسات و  بکارگیری مراقبت

ها، وضعیت تحصایلی  فعلی تابع قرار داشتن تحت پوشش بیمه

ها و شرایط اقتصادی آنها نیست؛ بلکه طیف مراجعان به عطاری

-وسیعی از مردم این مواد طبیعی را تهیه و از آنها اساتفاده مای  
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 رنجبر و همكاران          

  139 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

در شاهر اصافهان   ( 13) ، مطالعه باقری و همکااران  (11)کنند 

انای،  )فراد از هر طبقه اجتماعی نشان داد، باوجود عالقمندی ا

مسائلی چون گرانای، ایار بهداشاتی باودن     ( متوسط و ضعیف

هاا افاراد را باا محادودیت     محصو ت عرضه شده در عطااری 

ای توساط کاوچکی و   در مطالعاه . مصرف مواجه ساخته اسات 

، نشان داده شد که استان کرمانشاه از لحاظ انای (16)همکاران 

در وضع مطلوبی است و بعاد از اساتان   ای گیاهان دارویی گونه

همچناین  . خراساان در کشاور، بیشاترین تناوع زیساتی را دارد     

 1836سطح زیرکشت گیاهان دارویی اساتان کرمانشااه حادود    

هاای  تن در هکتار جاز  اساتان   5781هکتار و با تولیدی برابر 

از طرفی مردم این . پیشرو در عرصه تولید گیاهان دارویی است

وص افراد بومی و محلی از دیر بااز بادلیل وجاود    خصاستان به

شناساند و در  های وسیع، گیاهان دارویای را مای  مراتع و دشت

لااا  (. 17)های فراوانی وجاود دارد   سطح استان و شهر، عطاری

ای واحادهای  هاای حرفاه  وهش با هدف تعیاین ویژگای   این پژ

گیاهان دارویی در سطح شهر کرمانشاه انجام شاده   عرضه کننده

و کارکرد ایان واحادها نسابت باه      گیاست تا با آگاهی از ویژ

  .های صحیح در این زمینه اقدام شودریزیبرنامه

 

 :ها مواد و روش

همه توزیع کنندگان گیاهاان  جامعه آماری در این تحقیق را 

 24کاه تعاداد    اناد دادهتشاکیل  دارویی در سطح شهر کرمانشاه 

ایان  . اناد واحد توزیع کننده در این مطالعاه شارکت داده شاده   

اهمیات و   با توجاه باه  صورت گرفت و  1391تحقیق در سال 

، در از نظر رویکارد کلای  هدف، در حیطه تحقیقات کاربردی و 

ایی ها ابازار تحقیاق پرسشانامه    .اسات  زمره تحقیقات توصیفی

ها باا اساتفاده از   ادهآوری دبه منظور جمعمحقق ساخت بود که 

های اسنادی و میدانی نسبت به طراحی پرسشانامه اقادام   روش

ابتدا روائی پرسشانامه، توساط کارشناساان مربوطاه ماورد      . شد

نفار از   11تأیید قرار گرفت و یک مطالعاه راهنماا باا انت ااب     

عطاران، خارج از محدوده تحقیق، بارای بررسای پایاایی ابازار     

آلفای کرونباخ پس از اعمال تغییارات   میزان. سنجش انجام شد

ابازار   پایاا باودن  کاه حااکی از    به دست آمد( α= 87/1) زم، 

هاای ماورد    پرسشنامه، در بین نمونه 25در نهایت . است تحقیق

افازار  های حاصل توساط نارم  مطالعه توزیع و تکمیل شد، داده

. مااورد تجزیاه و تحلیاال قارار گرفاات   .SPSS(ver (15آمااری  

  .طراحی شدند  EXCELLنمودارها توسط نرم افزار  جداول یا

 :هایافته

نفر واجد شرایط انجاام گرفات کاه     24تحقیق روی تعداد 

 51تاا   24درصد فراوانی سن . سال بود 7/37 ± 1/11سن آنها 

درصاد باود و    5/12ساال   23درصد و سن کمتر از  1/79سال 

بقه کاار  ساا . سال سان داشاتند   51درصد از افراد با تر از  4/8

سال بود که در این میاان کمتارین یاک     8/12 ± 5/11ها نمونه

 .  سال بود 35سال و بیشترین سابقه کار 

توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حساب تحصایالت در   

دهاد کاه بایش از    ارائه شده است که نشان می 1جدول شماره 

تر از نیمی از نمونه مورد مطالعه تا حد دیپلم متوسطه و یا پایین

البتاه ایان در حاالی اسات کاه      %(. 2/54)آن تحصیالت دارناد  

. از ایشااان نیااز از تحصاایالت دانشااگاهی برخوردارنااد%  9/45

بنااابراین در شااهر کرمانشاااه درصااد عطاااران بااا تحصاایالت   

 .ها با تر بوددانشگاهی از سایر گروه

 

توزيع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر اساس  -1جدول 

 سطح تحصیالت

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت

 2/4 2/4 1 ابتدایی

 2/54 51 12 متوسطه و دیپلم

 9/71 7/16 4 کاردانی

کارشناسی و 

 با تر
7 1/29 111 

  111 24 جمع

 

ی عطااری و گیاهاان دارویای    از نظر میزان مطالعه در زمینه

از آن  آورده شده است کاه حااکی   2نیز نتایج در جدول شماره 

است که میزان مطالعه تقریبااً نیمای از پاسا گویان متوساط و     

 .کمتر از آن است
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ها بر میزان مطالعه گیاهان  توزيع آزمودنی -2جدول 

 دارويی

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان مطالعه کاری

 4 4 1 هیچ

 16 12 3 کم

 44 28 7 متوسط

 84 41 9 زیاد

 111 16 4 خیلی زیاد

  111 24 مجموع

 

هاا و  توزیع افراد مورد بررسی بار حساب شارکت در دوره   

ارائاه شاده اسات کاه      3های آموزشی در جدول شماره کالس

 2/54اند و درصد هیچ دوره آموزشی را ندیده 25دهد نشان می

 . انددرصد دوره آموزشی خیلی کمی را طی کرده

 

 

ها بر اساس شرکت در  توزيع آزمودنی -3جدول 

 های آموزشیکالس

شرکت در کالسهای 

 آموزشی
 درصد تجمعی درصد فراوانی

 25 25 6 هیچ

 2/4 2/29 7 کم

 4/3 2/29 7 متوسط

 7/91 3/8 2 زیاد

 111 3/8 2 خیلی زیاد

  111 24 مجموع

 

 

بر اساس میزان دانش در زمینه گیاهان دارویی، متوساط   

 ≤11سپس در طبقات جداگاناه  . بود 33/15 ± 3/4دانش افراد 

و ( ساطح داش متوساط  ) 21تاا   11، باین  (سطح دانش پاایین )

-تفکیک شدند، که نتایج آن نشاان مای  ( سطح دانش با ) ≥21

از سطح دانش متوساطی  %( 2/79) 19دهد اکثر افراد با فراوانی 

 . در زمینه گیاهان دارویی برخوردارند که جای تأمل دارد

های فردی با میزان ایج بررسی همبستگی ویژگیهمچنین نت

-دانش عرضه کنندگان گیاهان دارویی بیانگر رابطه بین ویژگای 

های فردی از جمله سن، سابقه کار و میزان تحصیالت با میزان 

مشااهده شاد کاه    . دانش عرضه کنندگان گیاهان دارویی اسات 

، 314/1ضریب همبستگی برای ایان متغیرهاا باه ترتیاب برابار     

395/1 ،135/1- r=  14/1است و با توجه به سطح معنی داری ،

15/1 ،14/1P= های فاردی باا   توان گفت بین برخی ویژگیمی

 .میزان دانش عرضه کنندگان گیاهان دارویی رابطه وجود دارد

های حاصال از ایان پاژوهش، اکثار عرضاه      بر اساس یافته

ی خود کنندگان گیاهان دارویی، این شغل را به عنوان شغل اصل

این زمینه %( 12)و تنها تعداد کمی از آنها  %( 88)انت اب کرده 

همچناین اکثریات آنهاا    . اناد را به عنوان شغل دوم اختیار کارده 

اندازی کسب  اند که از هیچ نوع وامی در راهارهار داشته%( 68)

از ایشان از تسهیالت بانکی % 32و کار خود بهره نگرفته و تنها 

از ایشاان نیاز   % 61هاا همچناین   مطاابق یافتاه  . اند استفاده کرده

پردازناد باه   مکانی را که در آن به عرضاه گیاهاان دارویای مای    

 .کنندای اداره میصورت اجاره

در نهایت تحلیل سوا ت باز پرسشنامه نیاز حااکی از ایان    

بود که طبق نتایج عرضه کنندگان گیاهان دارویی در سطح شهر 

یای موجاود در مغاازه خاود را از     کرمانشاه بیشتر گیاهاان دارو 

( 7فراوانای % )8/17و تهاران باا   ( 9فراوانی% )7/23کرمانشاه با 

 .کنندتهیه می

ترین گیاه یا مااده ماؤثره   در پاسخ به این سوال که پرفروش

موجود در عطاری کدام است؟ پاسخ توزیاع کننادگان گیاهاان    

گل دهد، ارائه شد که نشان می 4دارویی به شر  جدول شماره 

تارین گیااه   به عنوان پرفروش%(  6/23) 17گاو زبان با فراوانی 

موجود در عطاری گزارش شده است و پاس از آن باه ترتیاب    

جاات شاامل زردچوباه باا      ، ادویاه %(7/9) 7دارچین با فراوانی 

، نعناع، کاسنی، %( 5/5) 4، زنجبیل با فراوانی %(3/8) 6فراوانی 

چای سبز هر یک با فراوانای  بابونه، چهارت مه، سنبل الطیب و 

وآویشان، بهاار ناارنج، شاوید،     %  6/24در مجموع  %( 1/4) 3

و در %( 7/2) 2رازیانه و اساطوخودوس هار یاک باا فراوانای      

درصد و سایر گیاهان از جمله پنیرک، گل بنفشه،  5/13مجموع 

زیره، زعفران، شاه تره، اسفند و گل محمدی هر یک با فراوانی 
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عناوین بعادی را باه عناوان    %   1/9جموع  و در م%( 3/1)یک 

 . اندترین گیاهان به خود اختصاص دادهپرفروش

 

ترين گیاهان دارويی در شهر فراوانی پرفروش -4جدول 

 کرمانشاه

 گیاه دارویی
رت

 به
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد 

 تجمعی

 6/24 6/23 17 1 گل گاوزبان

 7/34 7/9 7 2 دارچین

 4/43 3/8 6 3 زردچوبه

 2/49 5/5 4 4 زنجبیل

نعناع، کاسنی، بابونه، )

چهارت مه، سنبل 

 (الطیب و چای سبز

5 18 6/24 3/75 

 نارنج، بهار آویشن،)

 و رازیانه شوید،

 (اسطوخودوس

6 11 5/13 8/89 

 111 1/9 7 7 سایر گیاهان

  111 69  مجموع

 

همچنین نتایج نشاان داد کاه ماردم کرمانشااه بیشاتر بارای       

هااای گوارشاای، اعصاااب و ساارماخوردگی بااا  درمااان بیماااری

طباق  . کنناد ها مراجعه میبیشترین فراوانی به ترتیب به عطاری

ارهارات عطارهای شاهر کرمانشااه در ایان تحقیاق مشاکالت      

گوارشی مردم شامل نفاخ، ترشاح اساید معاده، زخام معاده و       

دسته دیگر مراجعان برای فشار خاون،  . های روده است نارحتی

 . کنندها مراجعه میقندخون و چربی خون به عطاری

های این پژوهش بیشترین مراجعان افراد مسان از  طبق یافته

همچناین  . دهناد قشر ضعیف تا متوسط جامعاه را تشاکیل مای   

های شهر کرمانشاه نتایج به دست آمده نشان داد که اکثر عطاری

-ینوع گیاه دارویای در مغاازه خاود بفاروش ما      151بیشتر از 

در پاسخ به این سوال که چند درصد گیاهان موجود در . رسانند

نفر از پاس گویان یعنای   21عطاری تولیدی خود استان هستند 

این گیاهان در استان % 51آنها ارهار داشتند که کمتر از %  3/83

اناد کاه   ایشان نیز ارهاار کارده  %  7/16شوند و حدود تولید می

ره موجاود در عطااری تولیادی    گیاهان و مواد مؤث% 51بیش از 

همچنین بیشتر گیاهان وارداتی به استان شامل . خود استان است

آویشن، بابوناه شایرازی، شالتوک از شامال کشاور، چلغاوز و       

زعفران از مشهد، گل گاو زبان از تهران و با ویزان از ایاالم را  

از پاس گویان گیاهان موجاود  % 52در این میان . اندمطر  کرده

م اتب ناواحی   % 41ری را خاص نواحی کوهساتانی،  در عطا

 . اند نیز تولیدی مرتع عنوان کرده% 8مرکزی ایران و  

درصد از توزیع کننادگان گیاهاان دارویای در ساطح      1/52

شهر در پاسخ به این سوال که آیا با خواص گیاهان موجاود در  

از % 8/47اناد و  عطاری خود آشنایی دارناد جاواب مثبات داده   

اند که تا حدودی با خواص گیاهاان آشانایی   هار داشتهایشان ار

پاس گویان، فروش گیاه اصلی را نسبت % 5/62همچنین . دارند

ها نشاان   نتایج بررسی. اندهای آن بیشتر ارزیابی کردهبه فرآورده

از پاس گویان بارای کساب اطالعاات    % 3/86داد که در حدود 

ساینه  )ات گاشتگان  زم در زمینه کار گیاهان دارویی از  تجربی

هام  % 6/13کردناد و   و مطالعه کتب مرتبط استفاده می( به سینه

از اینترنت و دنیای مجازی برای کسب اطالعات خاود اساتفاده   

 . کنندمی

های سطح شهر کرمانشاه دارای مجوز اتحادیه بیشتر عطاری

نکتاه قابال توجاه    . صنف عطاری از وزارت بازرگاانی هساتند  

از آنها نیز بدون مجوز فعالیات  ( 3فراوانی% ) 7/15اینکه حدود 

مواردی نیز ارهار داشتند که مجوز بهداشت دارناد کاه   . کنندمی

رسید، زیرا در حاال  این پاسخ از سوی آنها نادرست به نظر می

هاا  حاضر وزارت بهداشت و درمان مجوز خاصای باه عطااری   

 .دهدنمی

 

 :  گيريبحث و نتيجه

 کننادگان  عرضاه  اکثار  که بود آن از حاکی نتایج کلی بطور

 از کرمانشاه شهر در مطالعه مورد نمونه سطح در دارویی گیاهان

-دوره و برخوردارند دارویی گیاهان خصوص در متوسط دانش

 مطالعه یک در. اندنکرده طی را خاصی ت صصی آموزشی های

 گیاهاان  هاای ویژگای  از تهاران  شهر عطاران آگاهی روی بر که

 تحصیالت پایه دارای که افرادی که داد نشان شد، انجام دارویی

 بیشتری آگاهی هاگروه سایر از داریمعنی نحو به بودند با تری
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 بررسای  یک همچنین در ،(18) داشتند دارویی گیاهان به نسبت

 آگااهی  نمره با عطاران کاری سابقه بین شده است که مش ب

 نسبتًا مثبت همبستگی رابطه دارویی گیاهان خصوصیات از آنان

 رساامی نظاار از کااه حاضاار حااال در. داشاات وجااود ضااعیفی

 باه  اشاتغال  شارط  پایش  عناوان  به کالسیکی آموزش هیچگونه

 کاه  اسات  انتظاار  قابال  نادارد،  ضارورت  آن تاداوم  یا عطاری

-روش معادود  از یکای  م تلف، شرایط تجربه و مکرر مواجهه

 همچناین در  (.18) باشاد  زمیناه  ایان  در آگااهی  افازایش  های

 مشا ب  تهاران  شاهر  هاای عطاری صورت گرفته در پژوهش

 گیاهااان ت صصاای آموزشاای هاای دوره در کااه عطااارانی شاد، 

 را خود ت صب که افرادی درمقایسه با  کردند شرکت دارویی

 آگااهی  نماره  بودناد،  گرفته فرا فرزند به پدر از تجربی طور به

 باه  نیاز  جهاانی  بهداشت سازمان(. 18) کردند کسب را با تری

 علمای  ررفیات  افازایش  سانتی،  طب از صحیح استفاده منظور

 و محصاو ت  از مناساب  استفاده برای را زمینه این در کارکنان

برخای   (.19) است کرده پیشنهاد را طب این درمانی هایروش

 عطااران  از برخای  آگااهی  بودن ناکافی نیز صورت گرفته نتایج

 توصایه  و دادناد  نشاان  را دارویای  گیاهان زمینه در تهران شهر

 از هاا عطااری  فعالیات  بر نظارت و آموزشی برنامه با که کردند

 کیفیات  ارتقاای  باعاث  جامعاه  ساالمت  متاولی  ساازمان  سوی

بنابراین نتایج سایر تحقیقات بیاان   (.18)شوند  عطاران خدمات

بر اساس نتایج . شده با دستاوردهای این پژوهش مطابقت دارند

تحقیق حاضر، گیاهان گل گاوزبان، دارچین، زردچوبه، زنجبیال  

-ترین گیاهان دارویی عطااری و نعناع به ترتیب جز  پرفروش

هاای صاورت   های کرمانشاه بودند؛ در حالیکه بر طبق بررسای 

 دارویای  گیاهاان  بیشاترین  کارد شهر شهر هایعطاری درگرفته 

 گال  خاکشایر،  زباان،  گااو  گل آویشن، ترتیب به استفاده مورد

 شاده  ارایاه  گیاهان بیشترین(. 21)بود  بیان شیرین و برنجاسب

 استان هایشهرستان مراکز هایعطاری تمام در 81-79 سال در

 کرچاک،  روان در گنه گنه پودر خارشتر، عناب، عمدتاً سمنان

 بودناد  شاوید  ت ام  و عارق  سابز،  زیره شنبلیله،( ت م و) عرق

نتایج این تحقیق حاکی از این بود که افراد مسن با سطح  (.21)

اناد  ضعیف تا متوسط بیشترین مصرف گیاهان دارویی را داشاته 

 نیاز  مطالعاه  یاک  در. که با نتایج ساایر محققاان مطابقات دارد   

 جامعاه  متوساط  طبقه در دارویی گیاهان مصرف میزان بیشترین

 نفر 411) بررسی مورد هاینمونه از% 74 تحقیقی در (.13) بود

کردناد  مای  اساتفاده  دارویای  گیاهاان  از( با  به سال 61سالمند

هااای گوارشاای، اعصاااب و  در ایاان پااژوهش بیماااری (. 13)

سرماخوردگی و سپس فشار خون و قند خاون عامال مراجعاه    

نشاه برای تهیه گیاهان دارویی گزارش های کرمامردم به عطاری

 شد در حالیکه نتایج سایر تحقیقات حاکی از این بوده است که

-سارما  فراوانای  ترتیب به مصرف گیاهان دارویی علل بیشترین

 باوده  خاون  فشاار  و درد پاا  درد، سر معده، دردهای خوردگی،

نیز حاکی از این باوده اسات    ،(22) سرشتی مطالعه(. 21) است

 باارداری  هنگاام  در دارویی گیاهان از استفاده مورد بیشترین که

 همکااران  و خوانسااری . باود  سارماخوردگی  درماان  منظور به

 کاه  دارناد  اشااره  نکته این به خود مروری بررسی در نیز( 23)

 م تلف، مطالعات در دارویی گیاهان از استفاده مورد ترین شایع

 -قلبای  گوارشای،   التهاابی،  -ایمنی روانی، عصبی، های بیماری

 باه  مراجعاه  علال  بعاالوه بیشاترین  . سارطان هساتند   و عروقی

 1379-81 ساااال طاااول در سااامنان اساااتان هاااایعطااااری

 قنادخون،  باودن  باا   آرتاروز،  کلیاه،  نااراحتی  سارماخوردگی، 

در  کاه ( 21) اسات  بوده خون چربی بودن با  و معده ناراحتی

 و اکبااری .دارد مطابقات  تحقیاق حاضار   چناد ماورد باا نتاایج    

 شاهر  هاای عطااری  روی بر خود مطالعه در نیز( 21) همکاران

 مازمن  هاای  بیمااری  به االب سالمندان که داشتند ارهار سمنان

 به و معالج پزشک تجویز بدون معمو ً افراد این و هستند مبتال

 نتاایج  باا  که کنندمی استفاده دارویی گیاهان از ایفزاینده شکل

 توساطه  کاه  ایمطالعاه  در همچناین . دارد مطابقات  تحقیق این

 گیاهاان  کاه  شاد  مش ب شد انجام( 24) همکاران و آرکوری

 پژوهشی در. دارد پیر افراد درمانی خود در مهمی نقش دارویی

 گرفات  نقار انجاام   6148 روی بار  تهران در 1387 سال در که

 درماانی  گیاه مورد در مکمل طب هایروش از استفاده بیشترین

هاا و  نتایج این تحقیق نشاان داد کاه عطااری   (. 25)است  بوده

فروشندگان گیاهان دارویی در کرمانشاه بیشترین اطالعات خود 

را از تجربیات گاشتگان و سپس مطالعاه کتااب و یاا اینترنات     

مش ب ( 26)همکاران  و گلشادی مطالعه در. آورندبدست می

 مانناد   تلاف م مناابع  از افاراد  گیااهی  شده است که اطالعات
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 آماده  بدسات  خویشاوندان و تلویزیون رادیو کتاب، ها،روزنامه

شود باا  بطور کلی بر اساس نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می .بود

توجه به اینکه در شهر کرمانشاه رشته تولید گیاهاان دارویای و   

معطاار در حااد کارشناساای وجااود داشااته و جهاااد دانشااگاهی 

و پژوهشی زیادی در خصاوص   های علمیکرمانشاه نیز فعالیت

کند، عالقمندان بارای اداماه تحصایل و    گیاهان دارویی اجرا می

هاا و  آموزش ت صصی به این مراکز دعاوت و مجاوز عطااری   

های عرضه گیاهاان دارویای نیاز باه مت صصاان ایان       فروشگاه

هاای آموزشای   رشته داده شود و توسط نهادهاای مارتبط، دوره  

زار شود و دانشگاه علوم پزشکی برای سایر عرضه کنندگان برگ

همچناین  . ها نظارت و بازرسی دقیق داشته باشاد بر کار عطاری

با توجه به شارایط مناساب اقلیمای بارای رشاد اکثار گیاهاان        

دارویی در استان کرمانشاه، ساازمان جهادکشااورزی کرمانشااه    

توسعه کشت و پرورش گیاهان دارویی را در برنامه خاود قارار   

دارویی با کیفیت و مواد مؤثره مناسب در اختیاار   دهد تا گیاهان

 .عرضه کنندگان گیاهان دارویی و متقاضیان و بیماران قرار گیرد

 

 :تشكر و قدردانی

از پرسشگران این تحقیق آقایان پیمان کرمی، احسان آقایی، 

محمد صفری از دانشجویان رشته تولید گیاهان دارویی و معطر 

دانشگاهی کرمانشاه صمیمانه تشکر  مؤسسه آموزش عالی جهاد

 .شودو قدردانی می
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